
O profeta Daniel, após ter sido radicalmente impactado pela Palavra, 
santificou-se a Deus em jejum e oração intensa.  
 
Daniel tinha o propósito de mudar a situação em que seu povo 
encontrava-se: escravidão na Síria e sem liberdade para adorar a Deus, 
longe de casa e do Senhor. 
 
Amanhã, nós vamos dar início ao nosso 1º Jejum anual de 21 dias.  
 
- Por que devemos jejuar tantos dias? 
 
Só entra neste Jejum aqueles que estão insatisfeitos: como Daniel 
esteve, como Ana esteve, como Davi e tantos outros estiveram. 
 
Se você é alguém insatisfeito(a) com sua própria condição, com a 
situação de sua família, de seus negócios, de sua vida espiritual, de sua 
igreja e de sua nação, então, estaremos juntos nessas 3 semanas 
buscando do nosso Senhor, o favor e a bênção tríplice profetizada sobre 
esta igreja.  
 
A experiência de Daniel nos revela princípios maravilhosos para que 
prossigamos como crentes vitoriosos e cheios do Espírito Santo, 
praticando de tempos em tempos o jejum e a oração intensa. 
 
 

21 Dias de jejum e Oração 
 

Dn 10.1-21 
“No ano terceiro de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a 
Daniel, cujo nome se chama Beltessazar; e a palavra é verdadeira 

trata de uma guerra prolongada; e ele entendeu essa palavra, e teve 
entendimento da visão. 2 Naqueles dias, eu Daniel, estive triste por 
três semanas completas. 3 Manjar desejável não comi, nem carne 
nem vinho entraram em minha boca, nem me ungi com ungüento, 

até que se cumpriram as três semanas...” 
 

 
 
01. “...foi revelada uma palavra a Daniel... e ele entendeu a palavra e 
a visão.” 
 
Sempre que lemos a Bíblia com desejo e fome espirituais, Deus nos 
mostra quem somos e como estamos diante dEle e dos homens, então, 
somos impactados. 
 
Por isso há tantas barreiras e tantas dificuldades no dia a dia para que 



não nos assentemos diante da Bíblia e a leiamos e nela meditemos e 
por ela sejamos impactados. 
 
No entanto, esse é um princípio fundamental na vida de um crente que 
quer vencer e conquistar: Ler e meditar na Palavra de Deus todos os 
dias e isso, com oração sincera. 
 
A visão, nesse texto de Daniel, se refere à revelação de acontecimentos 
futuros. Essa é a consequência da intimidade com Deus. O Senhor 
nunca deixa alheio aos seus planos, aqueles que se deixam quebrantar 
pela Sua Palavra e intercedem constantemente pela família, pela igreja, 
pela nação, pelos perdidos.    
 
João 15.14,15 - Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos 
mando. 15 Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o 
que faz o seu senhor; mas chamei-vos amigos, porque tudo 
quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. 
 
  
 
02. “...Eu, Daniel...estive triste..”  
 
O ato de santificar-se a Deus em jejum e oração deve ser resultado de 
reconhecermos quando a nossa realidade precisa ser mudada. Quando 
nosso coração precisa ser transformado.  
 
Todo jejum por um período médio ou longo, deve ter como primeiro 
propósito o quebrantamento pessoal, caso contrário, não conseguiremos 
ir até o fim.  
 
À medida que nosso coração é quebrantado, com arrependimento, com 
humildade e com súplicas a Deus, mais o Espírito Santo nos toca, nos 
fala, nos refrigera e nos revela a vontade do Pai. 
 
 
03. “...Por três semanas completas...”  
 
A tristeza e a angústia durarão um tempo, até que finalmente Deus traga 
o refrigério e a paz. 21 dias? 40 dias? 10 dias? Não sabemos, mas, 
Deus o sabe.  
 
Quando a tristeza e a dor são consequências de pecados que 
cometemos, que endureceram nosso coração em relação ao Espírito 
Santo e à Palavra, o tempo de quebrantamento é necessário, para que o 
coração se torne sensível de novo a cada toque do Senhor em nossa 
vida. 
 



Então, enquanto a tristeza durar e a angustia doer, nosso jejum e 
nossas orações devem ser intensos, um verdadeiro clamor em busca da 
graça e do livramento de Deus. 
  
 
 
03. “Manjar desejável não comi...nem me ungi com ungüento”   
 
Nunca, em tempo algum, será fácil um jejum sincero de alimentos.  
Sempre será um período de sacrifício, de estômago roncando, de carne 
enfraquecendo, para que as paixões deem lugar ao arrependimento. 
 
Quando o corpo pedir comida, temos que alimentar a alma com oração 
intensa e o nosso espírito com a Palavra. 
 
Ao invés de TV, você encherá sua mente com a Palavra. Ao invés de 
gastar tempo falando do que viu nos jornais, você vai orar segundo a 
Palavra e compartilhará essa Palavra com as pessoas. 
 
Tudo isso, para que o Espírito de Deus se ligue ao seu espírito e cure a 
sua alma. Somente assim nosso corpo pode ser usado para Glória de 
Deus. 
 
 
04. “...Até que se cumpriram as três semanas”.   
 
A vitória pertence aqueles que não desistem, que perseveram até o fim.  
 
O grande problema da maioria dos cristãos, é que desistimos logo. 
Achamos difícil demais. Achamos que não suportaremos. 
 
Mas, o que é três semanas diante das bênçãos e das revelações de 
Deus? Diante da cura da própria alma? 
  
Ao final dos 21 dias, Daniel recebeu a revelação do que Deus faria à sua 
nação no futuro e isto mudou radicalmente a sua vida. 
 
O interessante é que Deus ouviu a oração de Daniel já no 1º dia de 
jejum Dn 10. 12 Então me disse: Não temas, Daniel; porque desde 
o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a 
humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e 
por causa das tuas palavras eu vim. 
 
Mas, somente 21 dias depois veio a resposta do clamor de Daniel. 
  
E você? Esta disposto(a) a receber tudo o que Deus quer fazer em sua 
vida e em sua família? 



Estabeleça alvos pessoais, além dos alvos em comum da Igreja, e os 
coloque diante do Senhor e creia que Deus fará o melhor em sua vida. 
  
Jejue e persevere em oração nesses 21 dias e o Espírito Santo fará toda 
a obra que Deus já tem preparado para sua vida e para esta igreja.  
 
Santifique sua vida 
 
Josué 3.5 - Disse Josué também ao povo: Santificai-vos, porque 
amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. 
 
Muitos querem receber o favor de Deus, mas querem continuar 
cultivando os pecados do tempo em que não conheciam a Cristo.  
 
Para Deus operar em nosso meio é preciso haver santidade, 
consagração do coração, dos desejos, das palavras, das decisões, dos 
bens, dos planos, dos relacionamentos. 
 
 
CONCLUSÃO:  
 
. Estamos no ano da Colheita Tríplice, colheita de almas, colheita de 
prosperidade, de bênçãos espirituais. 
 
. Ore a Deus e peça forças para entrar neste jejum e perseverar até o 
fim. 
 
. Peça orientação do Espírito Santo e estabeleça os alvos que deseja 
alcançar e as bênçãos que buscará!  
 
. Leia a Bíblia todos os dias e ore com fé que a Palavra se cumprirá 
sobre sua vida! 
 


